የሰ/መ/ቁ. 39808
ሏምላ 21 ቀን 2001 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ናዝሬት ሳሙና ፊብሪካ
ተጠሪ፡- ዘውዳ ኃ/ማሪያም /አቶ/
መዝገቡን መርምረን የሚተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ የተዯረገውን የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
በተጀመረበት በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረተው ስራዬን በገዛ ፇቅዳ
ሇቅቄ ስራ ያቋረጥኩ ስሇሆነ በሕጉ መሰረት የስንብት ክፌያና የአገሌግልት ክፌያ ይከፇሇኝ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት
ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሽ በፊብሪካው ውስጥ ከ20/ሃያ/ ዒመት በሊይ ያገሇገሇና በፇቃደ ስራውን
የሇቀቀ በመሆኑ እዴሜው ሇጡረታ ሲዯርስ የጡረታ አገሌግልት አበሌ ሇእዴሜሌክ ማግኘት ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ
የአገሌግልት ክፌያ የማግኘት መብት የሇውም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ክሱን ያስሰተናገዯው ፌ/ቤትም የሁሇቱን ወገኖች
ክርክር ከሰማ በኋሊ፣የአመሌካች ክርክር በመቀበሌ ተጠሪ የጠየቀውን ክፌያ ማግኘት አይችሌም በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ በዚህ ይግባኝ ዯረጃም
ክርክሩ ተሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በወረዲው ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ሽሮአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው
በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ነሏሴ 5 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ ክርክሩን
ሰምተናሌ፡፡ ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ መሰረት ባሇመቅረቡ ክርክሩ የተሰማው እሱ በላሇበት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት
እንዱታይ የተወሰነው ተጠሪ የጡረታ የተጠበቀ ቢሆንም፤የስንብት ክፌያም ይከፇሇው በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት
ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሕጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ የተቋረጠው ተጠሪ በራሱ ፇቃዴ
ስራውን በመሌቀቁ ምክንያት ነው፡፡ ተጠሪ ወዯ ክስ ያመራውም በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 39
መሰረት የስራ ስንብት ክፌያ ሇመክፇሌ አመሌካች ፇቃዯኛ ሆኖ ባሇመገኘቱ ነው፡፡ አመሌካች የስራ ስንብት ክፌያው
መክፇሌ የሇበኝም የሚሇው ተጠሪ ከ20/ሃያ/ ዒመት በሊይ ያገሇገሇ በመሆኑ በጡረታው ሕግ መሰረት የጡረታ አገሌግልት
አበሌ የማግኘት መብት አሇው የሚሌ የመከራከሪያ ነጥብ በማንሳት ነው፡፡ በእርግጥም የፕሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም
የጡረታ መብት የላሇውና በጡረታ ሕግ የተመሇከተው መዯበኛ የጡረታ እዴሜ ዯርሶ ከስራ የተገሇሇ ሰራተኛ የስራ
ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት እንዲሇው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ(ማሻሻያ) አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(2)(ሰ)
ተመሌክቶአሌ፡፡ ሰራተኛ የስራ ውለ ሲቋረጥብት የስራ ስንበት ክፌያ የሚፇጸምሇት ሉቋቋመው የማይችሌ ዴንገተኛ
የገንዘብ ችግር እንዲይገጥመው ነው፡፡ ይህ ከሕጉ በስተጀርባ ያሇው አስተሳስብ ወይም ምክንያት ሲሆን በሕጉ
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እንዯተመሇከተው ሰራተኛው የፕሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን የጡረታ መብት ካሇው ግን የስራ ውለ ቢቋረጥም፤ ገንዘብ
ማግኘቱን ስሇሚቀጥሌ (ስሇቀጠሇ) የስራ ስንብት ክፌያው አይከፇሇውም፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ የስራ ውለን ያቋረጠው በፊብሪካው ውስጥ ከ20/ሃያ/ ዒመት በሊይ ካገሇገሇ
በኋሊ ነው ቢባሌም፤በጡረታ ሕጉ መሰረት የጡረታ እዴሜ ሊይ ስሇመዴረሱና የጡረታ አበሌ የሚያገኝ ሇመሆኑ አመሌካች
አሊስረዲም፡፡ ተጠሪ የስራ ውለን እንዲቋረጠ የጡረታ አበሌ ማግኘቱን ይቀጥሊሌ የሚሌ ክርክርም ሆነ ማስረጃ ከላሇ
ዯግሞ ሇስራ ስንብት መከፇሌ መሰረት የሆነውን በሕጉ በስተጀርባ ያሇውን ምክንያት መሰረት በማዴረግ የስራ ስንብቱን
ክፌያ ማስከፇሌ የግዴ ይሆናሌ፡፡ ሕጉ በዚህ መሌክ ካሌተተረጏመም ሰራተኛው ሇዴንገተኛ የገንዘብ ችግር ማጋሇጥ
ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ሇወዯፉት የጡረታ አበሌ ያገኛሌ በሚሌ መነሻነት አመሌካች ያቀረበው ክርክር የሕግ ዴጋፌ ያሇው
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ እንዲመሇከትነው የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር ባሇመቀበሌ የስራ ስንብት ክፌያው
እንዱከፇሌ ወስኖአሌ፡፡ ይህ ውሳኔ በበኩሊችንም የምንዯግፇው ነው፡፡ ውሳኔውን የዯገፌነው ሕጉ ከሊይ በተገሇጸም አይነት
መተርጏም ያሇበት መሆኑን ስሇምናምን ነው፡፡ ስሇዚህም የከፌተኛው ፌ/ቤት
የሕጉን ትርጉም በሚፇሇገው መጠን
ባያስቀምጥም፣የዯረሰበት መዯምዯሚያ ግን ትክክሌ ስሇሆነ ውሳኔው መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
አሌቻሌንም፡፡

ው ሳ ኔ
1. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 06414 ሏምላ 14 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቶአሌ፡፡
2. ተጠሪ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ መሰረት ክፌያው ይፇጸምሇት ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡

ውሳኔ

ት እ ዛ ዝ
ጥቅምት 20 ቀን 2001 ዒ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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